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Niepodległej...
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w październiku
01.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Prezydentem
Zielonej Góry Januszem Kubickim. Tematem spotkania była
realizacja zadań ujętych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
02.10. – w Wiejskim Domu Kultury w Nietkowie odbył się
Gminny Dzień Seniora. Życzenia zdrowia i niegasnącej pogody
ducha wszystkim uczestnikom uroczystości złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras.
05.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Członkiem
Zarządu Województwa Lubuskiego Bogdanem Nowakiem.
07.10. – obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
08.10. – w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
odbyło się spotkanie dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej, które będą realizowane w ramach ZIT-ów. W spotkaniu
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
08.10. – do Czerwieńska dobiegli uczestnicy III Sztafetowego
Biegu Przeciwlotników. Bieg odbywał się w ramach święta 4
Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw.
Stefana Roweckiego „Grota” i prowadził przez Gubin, Krosno
Odrzańskie, Czerwieńsk i Zieloną Górę. Ideą biegu jest propagowanie sportu masowego oraz tradycji i tożsamości historycznej
– w tym przybliżenie postaci gen. „Grota”. Biegaczy powitał przed
czerwieńskim ratuszem Burmistrz Piotr Iwanus. Uczestnicy
biegu złożyli wiązankę kwiatów pod „Pomnikiem Pamięci”.
09.10. – w Nowej Soli odbyło się Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia „Odra dla turystów”. W zebraniu uczestniczył
Burmistrz Piotr Iwanus.
09.10. – w Zielonej Górze odbyły się główne uroczystości
z okazji święta 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
09.10. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Czerwieńsku
uroczyście zainaugurowano nowy rok kulturalny. Gala połączona była z wręczeniem statuetki „Przyjaciel Kultury”, którą
przyznano Euroregionowi Sprewa – Nysa – Bóbr. Odebrał ją
Prezes Konwentu Czesław Fiedorowicz.
10.10. – uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku posadzili aleję lip nad zalewem
w Czerwieńsku. Powstała aleja ma upamiętnić 70-lecie Lasów
Państwowych w Zielonej Górze i zapoczątkować proces zagospodarowania terenów przyległych do zbiornika retencyjnego.
Będzie ona nosiła nazwę - ALEJA OPTYMISTÓW.
12.10. – odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Polskiej
Szkoły w Nietkowie. W uroczystościach wzięli udział min. Senator
RP Stanisław Iwan, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski,
Burmistrz Piotr Iwanus, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Jędras, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Beata Niemiec.
14.10. – obradowała Komisja Budżetu i Finansów.
16.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
17.10. – w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej AGIA
MEDICA w Czerwieńsku zorganizowano „białą sobotę”.
Każdy z sześciu lekarzy specjalistów udzielał bezpłatnych porad medycznych dziesięciu zgłoszonym wcześniej pacjentom.
Inicjatorem badań był Parafialny Zespół Caritas.
19.10. – w Urzędzie Gminy w Bojadłach odbyło się spotkanie
Członków Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”.
W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
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20.10. – obradowała Komisja Infrastruktury Społecznej
i Porządku Publicznego.
22.10. – w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku
obchodzono dzień patrona. Gościem honorowym uroczystości
był biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adam
Dyczkowski.
22.10. – Burmistrz Piotr Iwanus spotkał się z Członkiem
Zarządu Województwa Lubuskiego Alicją Makarską. Tematem spotkania było funkcjonowanie przeprawy promowej
w Pomorsku.
23.10. – w Czerwieńsku odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia Koła Łowieckiego „Jeleń”. W uroczystościach
uczestniczył Burmistrz Piotr Iwanus.
24.10. – w Czerwieńsku odbył się bieg przełajowy RONIN
RACE. Organizatorami biegu byli: Hala Sportowa „Lubuszanka”,
Ronin Czerwieńsk, I Rock Triathlon Zielona Góra i Klub Zdecydowanych Optymistów. Partnerem biegu było Nadleśnictwo
Zielona Góra.
25.10. – w całym Kraju odbyły się wybory parlamentarne.
Frekwencja wyborcza w Polsce wyniosła 50,92%, w Gminie
Czerwieńsk 41,23%. Najwyższą frekwencję odnotowano w lokalu
wyborczym w Płotach – 50,24%, najniższą w lokalu wyborczym
w Nietkowicach – 27,60%.
28.10. – odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Gmin
Nadodrzańskich; w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwieńsk na lata 2015-2018”;
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na
rok 2015; w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku
od nieruchomości opłaty targowej; w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; w sprawie
zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk;
w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych;
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok; w sprawie ustalenia
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie
wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Krośnieńska
Dolina Odry”; w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego
zadania zarządzania drogami powiatowymi; w sprawie zaliczenia
dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023.
29.10. – w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku odbyła się debata pod hasłem „Bezpieczne
ulice”. Była ona kolejną próbą zwrócenia uwagi na potrzebę
podniesienia poziomu bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców miasta oraz ustawienia sygnalizacji świetlnej przy ul.
Zielonogórskiej 58.
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Wiesław Kwaśniewski

- Honorowym Obywatelem Gminy Czerwieńsk
W Dniu Święta Niepodległości odbyła się w czerwieńskim ratuszu uroczystość
nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czerwieńsk zmarłemu
23 stycznia 2014 roku – Wiesławowi Kwaśniewskiemu. To symboliczne wyróżnienie Przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras wraz z Burmistrzem Piotrem
Iwanusem przekazali na ręce wdowy po byłym Burmistrzu naszego miasta –
p. Halinie Kwaśniewskiej.
Uzasadnienie wniosku o uhonorowanie tym tytułem śp. Wiesława Kwaśniewskiego przedstawił przybyłym na uroczystość gościom Przewodniczący Rady
Miejskiej – Leszek Jędras. W swoim
wystąpieniu przypomniał szczególnie tę
część życiorysu Honorowego Obywatela
Czerwieńska, która związała Jego życie
z naszą gminą. Leszek Jędras przypomniał, że „Wiesław Kwaśniewski był
mieszkańcem Czerwieńska od września
1982 roku. Wyróżnił się wśród lokalnej
społeczności głównie za sprawą aktywnej
działalności społecznej, charytatywnej
i samorządowej. Przez V i VI kadencję
był radnym Rady Miejskiej w Czerwieńsku. Mieszkańcy gminy poznali go jednak
lepiej, gdy został wybranym Burmistrzem
Czerwieńska w latach 1998-2002. To od
tej chwili na szeroką skalę mógł udzielać
się dla nich. Zawsze był blisko ludzi
i dla ludzi. Kosztem życia prywatnego
rozwiązywał problemy każdego, kto tylko
zwrócił się o pomoc. Wszystkie sprawy
były zawsze załatwione z korzyścią dla
petenta. To dzięki swojemu podejściu i dewizie: „Nie ma rzeczy niemożliwych...”
uzyskał największe uznanie społeczeństwa
i w kolejnych latach zdobył kredyt zaufania, zostając radnym. Przez te wszystkie
lata pracy w Radzie Miejskiej był bardzo
aktywny. Pracował w latach 2006-2014
w Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej

oraz Komisji Budżetu i Finansów, której
przewodniczył nieprzerwanie przez dwie
kadencje. Przez lata prowadził szeroką
działalność społeczną w wielu wymiarach. Był inicjatorem i organizatorem
imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Jego pomysłem było zainicjowanie i organizowanie turnieju w piłce
siatkowej „O Puchar Przewodniczącego
SM w Czerwieńsku”. Zabiegał o wyposażenie strażnicy w nowy sprzęt gaśniczy,
w tym o zakup samochodów bojowych
oraz o budowę parkingu przy ulicy Granicznej. Jego praca znacząco przyczyniła
się do otrzymania przez Gminę Czerwieńsk wielu nagród i tytułów.
Zawsze był blisko mieszkańców i działał w Samorządzie
Mieszkańców od 2003 roku
do końca swoich dni. Zawsze dbał o sprawy pamięci
narodowej. Był inicjatorem
powstania „Stowarzyszenia
Przyjaciół 4 ZPplot”, gdzie
wchodził w skład zarządu.
Jako samorządowiec
troszczył się o sprawy całej
gminy, zabiegając o wykonanie wielu projektów poza

swoim okręgiem. Był osobą skromną, ale
bardzo pracowitą, cieszącą się szacunkiem i uznaniem nie tylko w swoim okręgu,
lecz w całej gminie Czerwieńsk. Jego
osoba jest najlepszym wzorem społecznika
i samorządowca.
Jako Burmistrz Czerwieńska był
sygnatariuszem podpisania umowy
o współpracy między gminami Czerwieńsk
i Drebkau. Dzięki tej nieprzerwanej
współpracy z każdym rokiem zacieśniają
się partnerskie stosunki między obywatelami Polski i Niemiec w ramach współpracy transgranicznej.”
Pan Wiesław Kwaśniewski zapisał się
we wdzięcznej pamięci wielu gminnych
środowisk. Niezwykle aktywnie wspierał
również nasz samorządowy miesięcznik.
Nie tylko często gościł na łamach pisma,
dzieląc się z mieszkańcami swoimi pomysłami i opiniami na temat najważniejszych
spraw dotyczących życia gminy, ale co
chciałbym szczególnie podkreślić, nigdy
nie zwątpił w sens wydawania naszego
pisma. Zawsze czuliśmy jego życzliwe
wsparcie i pomoc. Będziemy o tym zawsze pamiętać. Nie jesteśmy jedynym
środowiskiem, które wysoko ceniło
aktywność p. Wiesława. Niewielu z nas
wie, że aktywnie działał również np. na
polu ochrony dziedzictwa historycznego
naszego pułku, którego swego czasu był
szefem sztabu. Również pasjonaci kolejnictwa mają mu wiele do zawdzięczenia.
Pan Mieczysław J. Bonisławski kierujący
Klubem Miłośników Kolei Szprotawskiej
napisał o Nim, że „Przez działania w ruchu miłośników kolei stał się znany w tym
środowisku w całej Polsce (…) przez
trzy lata pilotował akcję sprowadzenia
do Czerwieńska zabytkowego parowozu
T3, który miał być zaczynem filii muzeum
kolei szprotawskiej”. Tych pól aktywności p. Wiesława można byłoby jeszcze
przytaczać wiele, ale najistotniejszą cechą
dla charakterystyki Jego postaci była na
pewno szczególna społeczna wrażliwość
na ludzkie problemy. Nie tylko ich rozumienie, ale przede wszystkim działanie, by
je skutecznie rozwiązywać.
Tytuł Honorowego Obywatela naszej
gminy jest dowodem naszej pamięci i podziękowaniem za szczególną aktywność
obywatelską.
Andrzej Sibilski
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65-lecie Koła Łowieckiego

„Jeleń” Czerwieńsk

Koło łowieckie „Jeleń” obchodziło 65-lecie swego istnienia. Powstało w 1950 roku
z inicjatywy Jana Kozarzewskiego - ówczesnego kierownika Szkoły Podstawowej
w Czerwieńsku. Wśród członków założycieli byli również: Jan Sołtysik, Zdzisław
Jankowiak, Marian Garczyński, Wojciech Kulczyński, Ludwik Rychły, Walenty
Ochowiak i Jan Brześniowski.
23 października 2015 r. w Czerwieńsku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia
Koła Łowieckiego „Jeleń”. Jubileuszowe
obchody rozpoczęła msza święta w kościele
parafialnym pw. Św. Wojciecha, którą odprawił
ks. Marek Kidoń. Ksiądz Proboszcz wykazał
się nie lada znawcą łowiectwa, mówiąc min.
o mądrości dzikich gęsi. Zaapelował, aby
myśliwi, ale i inni ludzie, właśnie z gęsi brali
przykład do naśladowania - ucząc się mądrości,
solidarności, a także wierności. Wszystkim
uczestnikom mszy udzielił się łowiecki
nastrój, z powodu myśliwskiej oprawy muzycznej, którą przygotował zespół sygnalistów
„Lubuskie fanfary” oraz bardzo efektownej
dekoracji ołtarza autorstwa Mieczysława
Skórzewskiego – członka Koła.
Po mszy nastąpiła dalsza część odchodów, w której uczestniczyli nie tylko członkowie i stażyści Koła wraz z współmałżonkami, a także zaproszeni goście. Zaproszenie
na uroczystości przyjęli: Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus, Proboszcz Parafii pw.
Św. Wojciecha w Czerwieńsku ks. Marek
Kidoń, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zielona
Góra Arkadiusz Kapała, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Andrzej Skibiński,
Łowczy Okręgowy Zdzisław Rudkiewicz,
Przewodniczący Komisji Szkolenia Andrzej
Brachmański, Prezes KŁ „Leśnik” Stanisław Domaszewicz, Łowczy KŁ „Bór” Dionizy Stępniewski. Gospodarzem oficjalnej
części uroczystości był Prezes Zarządu Koła
Łowieckiego „Jeleń” Zbigniew Nowacki.
Zbigniew Nowacki przedstawił krótką historię Koła, wspominając również
byłych prezesów: Jana Kozarzewskiego,
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Franciszka Zająca, Romana
Fileckiego, Edmunda Bąka
i Henryka Michalskiego.
W swoim wystąpieniu omówił także to, czym zajmuje
się Koło obecnie, akcentując
budowanie właściwych relacji
ze środowiskiem lokalnym.
Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie odznaczeń łowieckich. Odznaczenia otrzymali: Srebrny Medal Zasługi
Łowieckiej: Adolf Parchimowicz. Brązowy
Medal Zasługi Łowieckiej: Edmund Bąk,
Michał Potocki, Zenon Strąk, Waldemar Zdunek. Za Zasługi dla Łowiectwa
Zielonogórskiego: Zygmunt Kwieciński,
Tomasz Nowicki, Józef Pułkownik, Romualda Szkudlarek, Mieczysław Słowik,
Mieczysław Skórzewski, Mirosław Szalpuk, Jan Wysocki, Stefan Wesołowski.
Na cześć odznaczonych znów zagrały
„Lubuskie fanfary”.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, rozpoczęła się zabawa taneczna,
w czasie której nie zabrakło wyrobów z dziczyzny - z pieczonym dzikiem włącznie.
Koło Łowieckie „Jeleń” dzierżawi
dwa obwody łowieckie: Nr 137 o powierzchni 5225 ha (w tym 2915 ha gruntów
leśnych) oraz Nr 150 o powierzchni 3769 ha
(w tym 2827 ha gruntów leśnych). Dzierżawione obwody w większości leżą na terenie
Gminy Czerwieńsk.
Koło posiada 2 koliby (śniadaniska). Na
obwodzie Nr 150 znajduje się koliba, która
powstała ok. 25 lat temu, natomiast na obwodzie Nr 137 koliba, którą zbudowano w 2010

roku. Śniadaniska są podobnie zbudowane
i składają się z trzech zadaszonych stołów
z ławkami oraz z miejscem na ognisko.
Koliby służą, jako miejsca zbiórek, a przede
wszystkim do spożywania posiłków na polowaniach zbiorowych. W miejscach tych
kończy się każde polowanie z uroczystym
pokotem. W 2011 roku, przy kolibie na
obwodzie Nr 137, ustawiono drewnianą
rzeźbę św. Huberta.
Na terenie posiadanych obwodów łowieckich, Koło dzierżawi
(od Nadleśnictwa Zielona Góra)
16 poletek o łącznej powierzchni
11 ha. Poletka te są wykorzystywane do celów rolnych i w doskonały sposób wzbogacają bazę
żerową zwierząt łownych.
Koło dysponuje własnym ciągnikiem
wraz z maszynami do upraw agrotechnicznych oraz przyczepą do przewożenia myśliwych na polowaniach zbiorowych.
Poza działalnością typowo łowiecką,
Koło stara się utrzymywać dobre stosunki
ze środowiskiem lokalnym, rolnikami,
władzami samorządowymi oraz Lasami
Państwowymi. Co roku myśliwi uczestniczą
w dożynkach gminnych, gdzie prezentują
swoje stanowisko i częstują mieszkańców
wyrobami z dziczyzny. Koło współpracuje
też z Publiczną Szkołą Podstawową im.
Janusza Korczaka w Czerwieńsku, uczestnicząc w różnych imprezach jak „Dzień
Czystej Wody”, czy niedawnej akcji sadzenia alei lip nad zalewem w Czerwieńsku.
W swojej 65 – letniej historii, Koło
może pochwalić się osiągnięciami medalowymi: jeleni byków, saren kozłów, jak
i odyńców. Wielu członków Koła posiada
odznaczenia łowieckie, zarówno medale
zasługi łowieckiej, jak i za zasługi dla łowiectwa zielonogórskiego.
Koło liczy dziś 42 członków i 2 stażystów. Zarząd Koła stanowią: Zbigniew
Nowacki – Prezes Zarządu, Mirosław
Sosiński – Łowczy, Zygmunt Kwieciński
– Podłowczy, Romualda Szkudlarek –
Skarbnik, Waldemar Zdunek – Sekretarz.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Jerzy
Rzeźnik – Przewodniczący oraz Mieczysław
Skórzewski i Czesław Szwabowicz. Gospodarzami są: na obwodzie Nr 137 – Waldemar
Jarowicz, na obwodzie Nr 150 – Krzysztof
Milewski. Szacowaniem szkód zajmują się:
Zygmunt Kwieciński, Józef Pułkownik,
Wojciech Markiewicz. Strażnikiem Łowieckim jest Waldemar Jarowicz.
Wszystkim członkom Koła Łowieckiego „Jeleń” i ich rodzinom składamy
serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu oraz
życzymy „darz bór”.
Jacek Gębicki

Jubileusz 70-lecia
polskiej szkoły w Nietkowie

Społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie obchodziła 12
października dostojny jubileusz 70 lecia powstania polskiej szkoły w Nietkowie.
Jubileusz szkoły to nie tylko historyczne upamiętnienie daty, ale i refleksje,
podsumowanie osiągnięć, okazja do spotkań oraz moment wielkiego poczucia
wspólnoty dla całego środowiska w Nietkowie. „Przeszłość zachowana w pamięci
staje się częścią teraźniejszości” - piękne słowa, które w pełni oddają atmosferę
i przebieg uroczystości Jubileuszu 70-lecia. Ten uroczysty dla nas dzień był też
okazją do przypomnienia tej coraz bardziej odległej historii, którą jednak pamiętają
pierwsi mieszkańcy i uczniowie Nietkowa
Pięć lat temu, dokładnie 12 października szkole podstawowej w Nietkowie
nadano imię Zofii i Stanisława Wróblewskich, pierwszych nauczycieli –
pionierów. Szkoła nosiła wcześniej imię
Stanisława Wróblewskiego, ale o postać polonistki, Pani Zofii Wróblewskiej
długo upominało się środowisko, aby
również ona zajęła należne jej miejsce

w osobie patrona szkoły. Państwo Wróblewscy tworzyli zręby szkolnictwa po
koszmarze i zawieruchach wojny, wnieśli
olbrzymi wkład w edukację i wychowanie pokoleń młodzieży oraz kształtowanie życia społecznego i kulturalnego
w Nietkowie. Wybór patrona – to bardzo
odpowiedzialna decyzja i znaczący moment w historii każdej szkoły. Dla nas
jest ważne, że Patronami zostali ludzie
stad, zasłużeni dla środowiska, z bliskiej
znanej historii życia, symbol trudnych
i nieodległych czasów. Ludzie, tacy jak
Państwo Wróblewscy byli wzorcem osobowościowym, ludźmi z entuzjazmem
i pasją, którzy stanęli wobec trudnych zadań do wykonania. Znani z ciężkiej pracy, solidności, autorytety w środowisku
lokalnym, budowali poczucie wspólnoty
szukając tego, co łączy przybywających
na nasze ziemie osadników. Państwo
Wróblewscy zawsze zwracali uwagę na
wartości bliskie społeczności lokalnej,

wzmacniające poczucie wspólnoty państwowej oraz budujących nowe, powojenne społeczeństwo złożone z różnych
kultur i tradycji. Przykładali wielką wagę
do nauki, potrzeby kształcenia młodzieży i zwalczania analfabetyzmu wśród
dorosłych, do rozwijania w młodym
człowieku takie cechy jak: dobro, wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka,
empatię, poczucie wspólnoty oraz konieczność
szukania tego co łączy.
W tych trudnych powojennych czasach, była
nauczycielami wielkiego
formatu, społecznikami
i uhonorowani tytułem
Honorowych Obywateli
Gminy Czerwieńsk.
Do tego prawdziwego
święta szkoły jakim był
Jubileusz 70-lecia powstania naszej placówki
przygotowywaliśmy się długo. Piękne
dekoracje i wystrój szkoły witał już od
wejścia. Goście mogli obejrzeć ciekawą
wystawę fotograficzna pokazującą dorobek naszej placówki, historię i ludzi,
którzy przez lata byli z nią związani
oraz główne kierunki w których szkoła się rozwija. Zgromadzono kroniki,
interesujące wystawy prac oraz wywiadów przeprowadzonych przez uczniów
z absolwentami szkoły. W uroczystej
akademii uczniowie tez oddali klimat
szkoły, dużo tańca, śpiewu i ogromnego
entuzjazmu, którego na co dzień nie brakuje. Występy uczniów bardzo się podobały, dumni z uroczystości byli zarówno
uczniowie jak i rodzice i mieszkańcy
Nietkowa. Prawdziwie jubileuszowy tort
urodzinowy był pyszny, a wykonało go
Koło Gospodyń Wiejskich, które zawsze
szkolę wspiera we wszystkich przedsięwzięciach. Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców i nauczycieli nie

zabrakło znamienitych gości senator RP
Stanisław Iwan, Starosta Zielonogórski
Dariusz Wróblewski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszek
Jędras, Burmistrz Czerwieńska Piotr
Iwanus, córka Państwa Wróblewskich –
Maria Wróblewska, Honorowi Obywatele Gminy Czerwieńsk, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Gorzowie
Beata Niemiec, radni, przedstawiciele
związków zawodowych ZNP oraz Solidarności dyrektorzy szkół i jednostek
samorządowych oraz emerytowani
pracownicy i nauczyciele. Długo trwały
przemówienia, gratulacje jak przystało
na tak dostojny jubileusz. Mogliśmy być
dumni z naszej szkoły. Po artystycznych
występach, przy symbolicznej lampce
szampana był czas na swobodne rozmowy i refleksje, oczywiście o szkole,
dawnych czasach i zmianach jakimi
jesteśmy świadkami oraz wytyczania
nowych kierunków. Okazja do spotkania dawno nie widzianych nauczycieli,
przejrzenia kronik i odszukania się na
zdjęciach. To spotkanie było wielka
okazją do wzruszających wspomnień,
podziękowań i gorących życzeń dla
wszystkich nauczycieli i pracowników
szkoły z okazji przypadającego święta
Edukacji Narodowej.
Beata Kłos-Wygas
Dyrektor Szkoły
oraz Grono Pedagogiczne
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Listy do redakcji
Listopad 2015 r.
WSPOMNIEŃ CZAR…
Uroczystość 70-lecia poruszyła we mnie
chęć podzielenia się z czytelnikami moimi
wspomnieniami dotyczącymi historii szkoły
podstawowej w Nietkowie oraz ludzi, którzy
w niej pracowali. Zacznę od tego że przemówienia na takich uroczystościach jak jubileusze
są trudne w doborze treści. Zastanawiamy się
co powiedzieć lub nie powiedzieć. Komu składać życzenia …budynkowi szkoły, dyrektorowi
ale któremu? Czy też radzie pedagogicznej
ale której? Szkoła obchodzi 70 lat istnienia
więc zarządzało nią wielu dyrektorów, pracowało wielu nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych. Wielu z nich odeszło na
drugą stronę. Również włodarze gminy mieli
w niej znaczący wkład oraz pracownicy gminy. Wspomnę czas kiedy objęłam stanowisko
dyrektora szkoły w Nietkowie a było to 6
listopada 1995 roku. Jest to dokładnie 20 lat
temu. Przekazanie było krótkie ale rzeczowe. Obowiązki przyjęłam od pani dyrektor
Ligii Cholewińskiej w obecności dyrektora
ZEAO pani Anny Iwan oraz przedstawiciela
Kuratorium Oświaty. Byłam przerażona tym
ogromem obowiązków, budynków sypiących
się ze starości. Ale na pierwszym apelu szkolnym gdy zobaczyłam uśmiechnięte buzie dzieci
wiedziałam że jestem na właściwym miejscu.
Zrozumiałam że podjęłam się trudnego zadania ale nie przerażało mnie to. Byłam pełna
pomysłów i wigoru. W Nietkowie były trzy
budynki oświatowe którymi zarządzałam:
ośmioklasowa szkoła podstawowa, przedszkole z dwoma oddziałami oraz budynek
domu kultury w którym prowadziliśmy zajęcia
z wychowania fizycznego oraz inne zajęcia
pozalekcyjne gdyż budynek szkoły był za mały
na tak liczne klasy. Oprócz tego w Laskach
mieściła się filia szkoły podstawowej – nauczanie początkowe (klasy I, II, III). Wszystkich
uczniów było około 250. Nauczycieli 21. Dla
mnie był to czas wytężonej pracy. Pieniędzy
jak zwykle w oświacie było za mało a wymagania duże. Skupiłam się na edukacji uczniów,
urządzaniu klas, remontach szkoły oraz zdobywaniu sponsorów. Starałam się pozyskać
przychylność rodziców i społeczności lokalnej
bo w nich widziałam prawdziwych sojuszników szkoły. Pierwszy prezent to krzesła i stoły
które przyjechały do domu kultury. Biurka do
klas dla nauczycieli. Wszyscy cieszyliśmy się
z tego daru. Wynosiliśmy stare i zastępowaliśmy nowszym sprzętem. Podarował je szkole
pierwszy sponsor a mianowicie mój mąż, który
niejednokrotnie wspomagał materialnie szkołę
szukając innych sponsorów, którzy wiedzieli że
szkoła jest w potrzebie. W tym miejscu serdecznie mu za to dziękuję. Z pierwszą Radą Rodziców urządziliśmy festyn z okazji Dnia Dziecka,
który powtarzaliśmy przez 10 lat kolejnych
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lat. Było ciasto, frytki, kiełbaski i oczywiście
loterie fantowe. Wszyscy świetnie się bawili
a zarobione pieniądze przeznaczyliśmy na
nagrody dla dzieci,które osiągnęły najwyższą
średnią za wyniki nauczania, zachowania
i wyniki w sporcie. Rodzice pomagali podczas
odnawiania budynków szkoły i domu kultury.
Nikt nie oglądał się za siebie. Cieszyliśmy się
że szkoła pięknieje i zdobywa coraz lepsze wyniki w nauce w gminie. Przychodząc ze szkoły
z Zielonej Góry chciałam wdrożyć wzorce
które warte były naśladowania. A mianowicie
chociażby wydawanie naszej gazetki szkolnej,
która wychodziła raz w miesiącu i donosiła
o naszych sukcesach i innych sprawach
szkolnych były w niej krzyżówki i zagadki
które dzieci uwielbiały. Szybko znaleźli się
chętni nauczyciele i uczniowie którzy uruchomili redakcję i wydawnictwo pierwszej gazetki
szkolnej. Nadaliśmy jej tytuł „OKIENKO”.
W taki sposób powstała również Księga Absolwenta, w której uczniowie kończący szkołę
podstawową układali zabawne wierszyki
o sobie lub swoich kolegach z klasy.
Umieszczaliśmy w niej zdjęcia nauczycieli
uczących daną klasę i uczniów kończących
szkołę podstawową. Takimi drobnymi ale
ważnymi rzeczami rozwijaliśmy umysły naszych
uczniów i sławiliśmy szkołę. Do współpracy
zaprosiłam radę sołecką, radnych i rodziców
którzy chcieli pracować na rzecz szkoły i jej
rozwoju. Szkoła wiejska zawsze była i będzie
ważnym ośrodkiem kulturalno-oświatowym dla
środowiska lokalnego. W niej odbywały się spotkania z teatrem i filharmonią. Aktorzy i muzycy
przyjeżdżali i krzewili kulturę słowno-muzyczną
a dzieci słuchały zaczarowanych dźwięków
muzyki i bajek. Dla rodziców uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli grali Jasełka bożonarodzeniowe, Mękę pańską z okazji Wielkanocy.
Tu wspomnę,że na tę ostatnią sztukę teatralną
przyjechało wielu dyrektorów szkół z różnych
gmin, sztuka choć tak trudna i smutna bo
mówiąca o męce Pana Jezusa wzruszyła serca
wszystkich obecnych na sali. I tak pracowaliśmy i bawiliśmy się ucząc nasze dzieci. Rodzice
szyli stroje i włączali się czynnie w te występy.
Grono pedagogiczne z którym pracowałam to
ludzie zaangażowani w pracę pedagogiczną
i oddani szkole. Miałam szczęście, że spotkałam
ich na swojej drodze. Dlatego praca z nimi była
wyjątkowa i niezapomniana. Jednak w 1997r.
nawiedziła nas powódź. Nietków i Laski zalała
rzeka Odra. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas ale również sprawdzian życzliwości
i pomocy sąsiedzkiej. W takich chwilach poznajemy kto kim jest. Odra większości ludziom
zabrała cały dorobek życia; domy, zwierzęta
hodowlane. Nie odebrała jednak nadziei na
lepsze jutro. Pomoc przyszła z wielu stron ale
nie spodziewaliśmy się tego! Pewnego pięknego
słonecznego dnia około południa przyjechała
do szkoły delegacja z Niemiec z zapytaniem:

Jak mogą nam pomóc? Byli to przedstawiciele
gminy Klietz: nauczyciele z burmistrzem oraz
redaktorzy miejscowych niemieckich gazet.
Po obejrzeniu szkoły, wsi i terenów zalanych
a więc i Lasek pomoc przyszła szybko. Postanowili, że pomogą odbudować budynek szkoły
w Laskach, który był całkowicie zalany oraz
wyposażyć go w nowy sprzęt. Przywieziono
też sprzęt agd nie nowy ale w dobrym stanie
oraz pościele, ręczniki i inne potrzebne rzeczy
do użytku codziennego. Było wiele inicjatyw
pomocy z różnych regionów Niemiec, które
nie były obojętne na los ludzi,którzy bardzo
ucierpieli w powodzi jakiej wiele lat nie było
na naszym terenie. Od tego dnia zawiązała się
przyjaźń i współpraca polsko- niemiecka. Był to
jednak dobry czas dla naszych uczniów bo wyjeżdżali do Niemiec na kolonie i wypoczynek za
darmo oraz wzrosła motywacja do nauki języka
obcego. My również przyjmowaliśmy dzieci niemieckie na wakacje w naszej szkole. Rozpoczęła
się tzw. współpraca polsko-niemiecka. Aby
opisać co przeżywaliśmy i zwiedzaliśmy jakie
zawiązały się przyjaźnie to już inny rozdział tych
wspomnień. Czas leci do przodu nie pyta nikogo
o zgodę. W mojej pamięci pozostały wszystkie
chwile przeżyte w Nietkowie. Była praca,
obowiązki ale również piękne chwile. W naszej
szkole zawsze się działo coś dobrego a to uroczystość z okazji Dnia Patrona, a to Dni Sportu,
Dyktando dla klas I-III na szczeblu gminnym
albo akcja Cała Polska Czyta Dzieciom lub
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jedne
z ważniejszych wydarzeń. Pracowaliśmy bez
wytchnienia. Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa funkcjonowała bez zarzutów nawet po
wizytacjach kuratoryjnych szkoła otrzymywała
oceny wyróżniające. Jednak 1 września 1999r.
została wprowadzona reforma oświaty która
to między innymi skróciła naukę w szkole podstawowej z ośmiu do sześciu klas. Nastąpiły
zmiany, które dla nauczycieli i dyrektorów były
trudne. Jednak przy współpracy z burmistrzem
oraz dyrektorami szkół na terenie gminy robiliśmy wszystko aby jak najmniej ucierpiały dzieci
i nauczyciele. Czy ta reforma była potrzebna?
Nikt się nas o zdanie nie pytał. Wspominając
dalej wędruję myślami w przeszłość tę dalszą
i tę bliższą. Pamiętam atmosferę wszystkich
uroczystości ale najbardziej chciałam pokazać
naszą pracę na zewnątrz i podsumować pracę
pokoleniową wielu nauczycieli, którzy tworzyli
tę szkołę od jej powstania. A była ku temu
okazja bo przypadało 60-lecie polskiej szkoły
w Nietkowie. Przedstawiłam swój pomysł na
radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.
Pomysł spodobał się choć wiedzieliśmy ile
czeka nas pracy. Pan burmistrz Piotr Iwanus
zaakceptował naszą inicjatywę i powiedział
że pomoże w jej realizacji. Była to pierwsza
inicjatywa w naszej gminie dotycząca obchodów 60-lecia polskiej szkoły. Jest rok 2005.
Wspomnę,że w naszej szkole działało również
ZHP i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Harcerze
między innymi opiekowali się grobem naszego
Patrona szkoły i jego żony. W Czerwieńsku
gdzie byli pochowani zawsze były kwiaty i paliły

się znicze. Groby odwiedzali wszyscy Ci, którzy
pamiętali państwa Wróblewskich. Kapituła,
która obradowała w gminie na mój wniosek
nadała Zofii i Stanisławowi Wróblewskim tytuł
Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Czerwieńsk. Odebrałam ten zaszczyt jako dyrektor
szkoły ponieważ z najbliższej rodziny państwa
Wróblewskich nikogo nie było na tej uroczystości. Przyjechało wielu gości, przedstawiciele
władz wojewódzkich, powiatowych, senatorów,
nauczycieli uczących w poprzednich latach
oraz absolwentów. Było pięknie i uroczyście.
W mojej pracy zawodowej otaczali mnie wspaniali ludzie, którzy wspierali mnie w moich pomysłach i działaniu. Mogłabym w tym miejscu
przytoczyć długa listę darczyńców. Wracając
do uroczystości 60-lecia szkoły zabrakło na
niej tak ważnego atrybutu jak sztandaru szkoły.
Wraz z radą rodziców postanowiliśmy zebrać
pieniądze i ufundować sztandar naszej szkoły.
Tak też zrobiliśmy. Pieniądze z imprez szkolnych
oraz cegiełek, które rozprowadzaliśmy na
uroczystości w/w dały prawie całą sumę. Oczywiście sztandar musiał mieć swoją skrzynię,
w której będzie przechowywany. To następny
koszt ale przy takiej determinacji społeczeństwa
pieniądze się znalazły. Nad projektem sztandaru pracowało wiele osób. Byliśmy dumni
z ostatecznego projektu, który zaaprobowaliśmy jako rada pedagogiczna i rada rodziców.
Wysłaliśmy zamówienie do Poznania i czekaliśmy na jego odbiór. W 2006 r. rozpoczynamy
nowy rok szkolny ze sztandarem szkoły, który
był poświęcony w kościele w Nietkowie. Była
to też piękna i niezapomniana chwila, która
zapadła w mojej pamięci. To co było w zasięgu moich możliwości starałam się wnieść do
szkoły i miejscowości ale były sprawy, które
wymagały wielu nakładów finansowych i nie
były zależne od mojej skromnej osoby. Myślę
tu o hali sportowej, która od początku mojej
pracy towarzyszyła w rozmowach w gminie.
Najpierw były rozmowy lakoniczne,nieśmiałe.
Później Burmistrz Iwanus kreślił plany wyglądu
sali i dostosowywał do potrzeb szkoły w Nietkowie. W rozmowach o potrzebie budowy hali
wspierała mnie pani Anna Iwan. Wiedziała, że
gdzie jak gdzie ale w Nietkowie spełniała by
swoją rolę. Aż w końcu w 2007 roku powstała
dokumentacja budowy hali sportowej przy
szkole podstawowej w Nietkowie. Nie mogłam
uwierzyć że sen przez tyle lat stanie się jawą. To
garść moich wspomnień związanych z moją 12
letnią pracą zawodową w szkole podstawowej
w Nietkowie. Wielu ciekawych spraw nie sposób opisać w krótkim artykule oraz wspomnieć
ludzi z imienia i nazwiska, którzy razem ze mną
budowali małą Ojczyznę. Chciałabym pozostać
w ich pamięci.
Z okazji 70-lecia jubileuszu polskiej
szkoły życzę Pani Dyrektor, Nauczycielom,
Rodzicom, Wszystkim Pracownikom Szkoły
oraz uczniom pomyślnego rozwoju Szkoły,
pełnej satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów zawodowych i edukacyjnych oraz spełnienia osobistych marzeń.
Halina Rekowska
Dyrektor szkoły w latach 1995-2007.

Na liceum patrz!
Dietetyczne nowinki
We wtorek – 03. listopada – uczniów
klasy II LOW z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku odwiedziła ponownie
pani dietetyk mgr Katarzyna Nowak. Na
spotkaniu omówione zostały plusy i minusy
stosowania różnych „modnych” diet, a także zagadnienia racjonalnego odżywiania się
młodzieży uczącej się i aktywnej fizycznie.
Pani dietetyk została zasypana gradem pytań
ze strony chłopców, którzy zainteresowani
byli dietą wspomagającą trening na siłowni.
Dużym zainteresowaniem cieszył się temat
głodówek okresowych oraz ich wpływ na
efekty treningów i kondycję organizmu.
Regularne wizyty dietetyka na lekcji podnoszą świadomość żywieniową
uczniów, dają szansę do poszerzenia wiedzy na temat prawidłowego żywienia, co
może zaprocentować na przyszłość.

Olimpiada językowa
Uczniowie klasy I LOP/S z Liceum
Ogólnokształcącego w Czerwieńsku - Dominik Turczyniak oraz Kamil Łusiak,
przystąpili do 39 Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Niemieckiego. W piątek 6. listopada
chłopcy zmagali się z takimi zadaniami jak:
rozumienie tekstu czytanego, logiczne uzupełnianie zdań, tłumaczenie tekstu na język
niemiecki, zadania gramatyczne. Poziom
zadań był bardzo wysoki. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że spróbują swoich sił za
rok, w kolejnej edycji olimpiady. Przyznali
również, że cieszą się z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych
i rozeznania w wymaganiach i strukturze
olimpiady. Bardzo się cieszę, że uczniowie
chcą brać udział w takich konkursach.
mgr Marta Kaszewska
Sprawni jak żołnierze
Liceum Ogólnokształcące im. gen.
Stefana Roweckiego „Grota” z Czerwieńska popularyzuje idee proobronne
wśród młodzieży szkolnej naszego województwa. W dniu 20 października 2015r.
we współpracy ze Szkolnym Związkiem
Sportowym Ziemia Lubuska szkoła zorganizowała zawody sportowo - obronne
„Sprawni jak żołnierze – 2015”. Honorowy
patronat nad zawodami objął dowódca

4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska. Dzięki wsparciu Lubuskiego Kuratora Oświaty zawody otrzymały
rangę Lubuskiej Edycji Zawodów.
W zawodach wzięły udział reprezentacje
klas wojskowych Zespołu Szkół Technicznych z Zielonej Góry, Zespołu Szkół
Technicznych ze Skwierzyny, Zespołu Szkół
Licealnych i Zawodowych z Sulęcina, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli oraz Liceum
Ogólnokształcącego z Czerwieńska.
Zespoły rywalizowały w 6 konkurencjach: wynoszenie rannego z pola walki
na noszach na odległość 50 m w maskach,
strzelanie na celność z karabinka Beryl
z wykorzystaniem symulatora, rzut granatem na celność, udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej, przenoszenie
skrzynki z amunicją na odległość 50 m,
marszobieg na dystansie 600m w umundurowaniu oraz ćwiczenia siłowe.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężył
Sulęcin (32 punkty), przed Skwierzyną
(30 punktów) i Czerwieńskiem (III
miejsce, 26 punktów).
A w klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Grzegorz Biedniak (Czerwieńsk,
49 punktów), przed Dominikiem Małolepszym (Czerwieńsk, 47 punktów)
i Joanną Jośko (Sulęcin, 47 punktów).
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe ufundowane przez Kuratorium Oświaty, Szkolny Związek Sportowy
Ziemia Lubuska oraz Starostwo Powiatowe.
Drużyna, która zdobyła 1 miejsce otrzymała
nominację do reprezentowania województwa
lubuskiego w zawodach ogólnopolskich.

Zmagania uczniów klas mundurowych
naszego województwa zakończyła wspólna biesiada przy wojskowej grochówce.
Dla Liceum Ogólnokształcącego z Czerwieńska był to wielki sprawdzian organizacyjno-logistyczny. Dzięki pomocy
żołnierzy instruktorów z 4. Zpplot zawody
przeprowadzono zgodnie z Regulaminem
Zawodów „Sprawni jak żołnierze – 2015”
przy dużym zaangażowaniu kadetów liceum. Jak zapewniają organizatorzy to nie
ostatnie zawody w tym roku szkolnym.
Krzysztof Kaczmar
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Jubileusz

Klubu Honorowych Dawców Krwi
W dniu 23.10.2015r. w siedzibie PKP
ARGOTABOR p. z o. o, Zakład Napraw
Taboru w Czerwieńsku odbyło się roczyste
spotkanie z okazji XXX lecia istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego
Czerwonego Krzyża działającego przy Zakładzie Napraw Taboru, w którym uczestniczyli członkowie klubu oraz zaproszeni
goście: p. Jan Kowalczyk – przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady HDK PCK,
p. Bogusława Fediuk-Pelińska - sekretarz
Zarządu Okręgu PCK w Zielonej Górze,

p. Zbigniew Nowacki - Dyrektor Zakładu
Napraw Taboru W Czerwieńsku. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele:
związku zawodowego SOLIDARNOŚĆ
80 - p. Jan Cieślarczyk, Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze - p Krzysztof Piwowarczyk oraz koledzy z zaprzyjaźnionych
klubów HDK PCK.
Spotkanie stało się okazją do podziękowań dla wyróżniających się krwiodawców:
Za całokształt pracy w Polskim
Czerwonym Krzyżu Odznaką Honorową PCK III stopnia wyróżnieni zostali:
Bogdan Brzeźny i Tomasz Cygan.
Za wybitne zasługi w rozwoju
Honorowego Krwiodawstwa PCK,
Kryształowym Sercem został wyróżniony Henryk Zborowski.
W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne

Listy do redakcji

Podziękowania za 25 lat!
25 lat to czas jednego pokolenia doświadczeń, tyle lat liczy sobie lokalna gazetka wydawana przez Zespół Redakcyjny
w obecnym składzie: Andrzej Sibilski, redaktor naczelny, Jacek Gębicki, Alina Juncewicz, Dariusz Grześkowiak - redaktorzy.
25 lat to również czas systematycznego pokonywania trudności, zdobywania
doświadczeń, zdobywania doświadczeń,
kształtowania osobowości, podejmowania
decyzji i nowych wyzwań. Ileż to przemian
zaakceptowaliśmy? Ileż rozwiązaliśmy problemów? Dzisiaj, z perspektywy minionych
lat, możemy odnieść się do podejmowanych
zagadnień, tematów, haseł, tytułów stałych
rubryk i realizacji społecznych priorytetów.
Wprawdzie, nie sposób odnieść się do 280
wydanych numerów gazety i sklasyfikować
materiały, zresztą nikt tego nie oczekuje,
ale można wypunktować plusy - korzyści
dla mieszkańców.
Tak więc ważne, jeśli nie najważniejsze
jest to, że gazetka przetrwała i ma swoich
czytelników, a zagadnienia w niej zawarte
przeznaczone są dla różnych grup wiekowych. Każdy może znaleźć coś dla siebie.
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Gazetka jest ważnym, a dla niektórych
- jedynym żródłem informacji o pracy
Rady i Urzędu. W rubryce „Zdarzyło się
w…” znajdują się skrzętnie wyłuskane
wydarzenia w formie kalendarza miesiąca.
Natomiast w rubryce „Co słychać panie
burmistrzu?” stworzona została możliwość
informowania czytelników o sprawach ważnych. Obie rubryki traktują o pracy Urzędu
zwłaszcza Burmistrza.
Gazetka systematycznie dostarcza
wiadomości z Sesji Rady Miejskiej i prac
Komisji Problemowych. Dużo miejsca zajmuje tematyka dziecięca, uczniowska. Są to
relacje z wydarzeń, informacje o konkursach, umiejętnościach uczniów, ich zdolnościach, talentach, osiągnięciach na szczeblu
gminy i wyżej, zamieszczane w rubrykach:
„Wieści z przedszkola, szkoły, gimnazjum,
liceum, wieści z hali sportowej. Radują się
serca rodziców, nauczycieli, nie mówiąc już
o zwycięzcach i nagrodzonych. Gratulujemy
Nauczycielom sukcesów w pracy z uczniami.
Nie lada to wysiłek!
Uwagi i opinie czytelników, zamieszczane w rubryce „Listy do redakcji”

długoletnie oddawanie krwi wyróżnieni
zostali: Bogdan Brzeźny - Złotą Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
po oddaniu 18 litrów krwi, Sebastian
Bocer, Emil Kaliński - Srebrną Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
po oddaniu 12 litrów krwi, Mirosław
Zawada - Brązową Odznaką Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6
litrów krwi.
Wszystkim krwiodawcom serdecznie
dziękujemy za bezinteresowną życzliwość, za dar serca, który można streścić
słowami Małego Księcia: „Dobrze widzi
się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.
Henryk Zborowski
często bywały krytyczne. Redakcja jednak
w całości je publikowała, „nie wycinała
fragmentów, nie wyrzucała do kosza”,
a tym samym zdobywała zaufanie czytelników. Takie podejście Redakcji aktywizowało do dyskusji i prezentowania
różnych poglądów, a także motywowało
do szukania prawdy i podejmowania
inicjatyw. Sądzimy, że warto stworzyć
w gazetce rubrykę „Odpowiedzi na…
i byłyby to konwersacje i element społecznego dialogu.
Z okazji Jubileuszu Zespołowi Redakcyjnemu – wszystkiego najlepszego!
- aby głos naszego medium cieszył się uznaniem wśród lokalnej społeczności,
- aby rozszerzał swoją działalność w zakresie kompetencji, np. o komentarze,
- aby wnikał w potrzeby mieszkańców,
a ponadto zdrowia, wytrwałości i dalszych
osiągnieć.
Aby gazetka przetrwała dalsze 25 lat to
oprócz zaangażowania Redakcji konieczny
jest udział czytelników, mieszkańców, młodzieży w jej współredagowaniu. Zachęcamy
do publikowania swoich tekstów o różnorodnej tematyce, bądź o swoich pasjach.
P.S. Z okazji Święta Niepodległości
wspomnę - za Janem Pawłem II - „wolność
łączy się z odpowiedzialnością i wolność
trzeba stale zdobywać”.
Pozdrawiam Czytelników
K. Nowakowska

Złote gody

- miłość receptą na szczęście...
Przeżyli ze sobą ponad pół wieku. Dostali medale za miłość,
ale przyznają, że najcenniejsze ordery to… dzieci i wnuki. Jubileusz pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku dziewięć
par z terenu gminy i miasta Czerwieńsk, a byli to Państwo:
1) Halina i Józef Dyjak z Nietkowa,
2) Helena i Jan Jaroszko z Leśniowa Wielkiego,
3) Łucja i Piotr Judyccy z Nietkowic,
4) Kazimiera i Bronisław Kwiatkowscy z Czerwieńska,
5) Halina i Bolesław Pacholscy z Czerwieńska,
6) Anna i Wincenty Piszcz z Nietkowic,
7) Teresa i Franciszek Rojek z Czerwieńska,
8) Helena i Henryk Rozińscy z Czerwieńska,
9) Krystyna i Józef Rygała z Czerwieńska
Jubilatów odwiedził Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus,
który wręczył medale przyznane przez Prezydenta RP, kwiaty

i drobne upominku. Było uroczyście i wzruszająco. Jubilaci nie
kryli zakłopotania pytaniami o receptę na zgodne i długie wspólne życie. Przetrwali z sobą wiele pięknych, ale też i trudnych
lat. Czy wystarczyła miłość, którą sobie przysięgali pół wieku
temu? Zgodnie twierdzą, że potrzeba jeszcze dużo cierpliwości,
tolerancji i zrozumienia, że kiedy jest się razem. – Trzeba świat
widzieć głównie oczami partnera i mieć do siebie szacunek –
mówili otwarcie.
Z okazji doczekania tak pięknego jubileuszu, prosimy
przyjąć serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania
za stworzenie szczęśliwego związku. Jednocześnie życzymy,
by kolejne lata były pogodne i szczęśliwe, aby każdego dnia
trosk i kłopotów było jak najmniej, a jak najwięcej zdrowia,
zadowolenia i pogody ducha.
Marita Miśta, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
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W i e ś c i Strategia gotowa
z ratusza

Uchwały Rady Miejskiej są publikowane na stronie
www.bip.czerwiensk.pl a gazetki na www.czerwiensk.pl

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 2 października 2015 r.
na wniosek Pana Aureliusza Żejmo prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Gra-Bud” Aureliusz Żejmo
decyzji, znak: GGRiOŚ.6220.11.6.2015 o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie
instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych na terenie
działek: nr 218/101, nr 218/105, nr 218/108 i nr 218/111
położonych przy ul. Klonowej / ul. Bocznej w miejscowości
Czerwieńsk”.
Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią ww.
decyzji, dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lipca 2015 r., znak: WOOŚ-II.4242.62.2015.
AJ oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 22 lipca 2015 r., znak:
NS-NZ.7721.10.2015.2 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Czerwieńsku przy ul. Rynek 25 (pokój nr 109) w godzinach
funkcjonowania Urzędu tj. w poniedziałki od godz. 08.00 do
godz. 16.00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz.
15.00.
Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

Punkt bezpłatnej

pomocy prawnej
Wicestarosta Waldemar Kotlarski przekazał nam informację, że Powiat Zielonogórski na mocy obowiązującej
od 5 sierpnia br. Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej (Dz.U. Poz. 1255) uruchamia w
Czerwieńsku od 1 stycznia 2016 roku punkt pomocy
prawnej.
Punkt działał będzie przy ul. Zielonogórskiej 2 (budynek przychodni zdrowia) i czynny będzie w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz we wtorki
i czwartki w godzinach od 13.00 do 17.00.
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28 października 2015 podczas sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku radni przyjęli Strategię Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich oraz Gminnej
ewidencji zabytków wspólnej dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z waloryzacją kulturową poszerzoną o propozycje
turystycznego wykorzystania obiektów kulturowych.

Jest to fundamentalny dokument pozwalający na zagospodarowanie terenów znajdujących się w dorzeczu Odry i wykorzystanie
potencjału gospodarczo – turystycznego Gmin Nadodrzańskich.
Treść obu dokumentów znajduje się na stronie internetowej gminy
Czerwieńsk w zakładce „Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich.
Prace nad tymi ważnymi dokumentami planistycznymi rozpoczęły się jesienią 2014 roku. Dokumenty zostały opracowane
przez firmy wyłonione na drodze przetargu.
W trakcie opracowywania Strategii rozwoju przeprowadzono
liczne konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców Gmin
partnerskich: Czerwieńska, Sulechowa i Dąbia, przedstawicieli
organizacji poza rządowych, oświaty i biznesu.
Projekt „Rozwój społeczno – gospodarczy gmin Nadodrzańskich” jest realizowany w ramach programu „Rozwój miast poprzez
wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego” przy dofinansowaniu ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Bogusław Kuta, Kierownik projektu

Szkolne echo czerwieńskiej podstawówki
Podobnie jak jesień mieni się kolorami, tak październik w naszej szkole miał wiele
barwnych i ciekawych wydarzeń.
DZIEŃ NAUCZYCIELA
Lubuskiego, Tadeusz Pająk – radny SejJuż na uroczystym apelu ukwieconym miku Województwa Lubuskiego, Leszek
piosenką i dobrym żartem wszyscy wprawili Jędras – Przewodniczący Rady Miejskiej,
się w dobry nastrój. Zarówno uczniowie jak radni Rady Miejskiej: Aleksander Gruszi nauczyciele w „nieco krzywym zwier- czyński, Henryk Góralczyk i Wojciech
ciadle” mogli popatrzeć na swój „ciężki Zawada (Przewodniczący Samorządu
żywot”. Tradycją stało się świętowanie Dnia Mieszkańców), Małgorzata Kuźniar –
Patrona – Janusza Korczaka właśnie w dniu sekretarz Urzędu Gminy i Miasta w Czer14 października. Przypomnieliśmy sobie, wieńsku, Danuta Tomaszewska – dyrektor
dlaczego Stary Doktor jest dla całej naszej ZEAO, Cezary Nowak – kierownik Rejonu
społeczności tak ważny, jak wiele uczynił dla Dróg Wojewódzkich, Ryszard Łuczyński
dzieci, jak mądrze mówił o ich wychowaniu, – Wydział Dróg i Mostów Zarządu Dróg
jak walczył o ich godność, w końcu jak wiele Wojewódzkich, podinspektor Jarosław
dla nich poświęcił. Dzień Patrona jest zawsze Tchorowski – naczelnik Wydziału Ruchu
momentem, w którym zatrzymujemy się Drogowego Komendy Miejskiej Policji
i dokonujemy refleksji jak wspólnie współist- w Zielonej Górze, podinspektor Jacek
nieć w szkole, aby każdy czuł się w niej bez- Wołoszański – komendant II Komisariatu
piecznie i szczęśliwie, aby „duży” zrozumiał Policji w Zielonej Górze, Przemysław
i uszanował „małego”, a ten „mały” wiedział, Góralczyk – dyrektor Gimnazjum im. Jana
że silne ręce i serce „dużego” zawsze gotowe Pawła II w Zielonej Górze, Joanna Conio
są pomóc i pokochać.
– prezydium Rady Rodziców oraz rodzice
i dziadkowie naszych byłych i obecnych
DZIEŃ PATRONA
uczniów: Anna Kokowicz, Anna RybaTo szczególny dzień dla naszych pierw- czek, Helena Gołębiewska i Anna Strzelszaków. Poznali już swoje panie, wiedzą, czyk, szkolny koordynator bezpieczeństwa,
jakie obowiązki ma uczeń, potrafią spa- nauczyciele oraz przedstawiciele Parlamenkować swój tornister i bez problemu trafią tu Szkolnego. Wirtualnie „gościliśmy” także
do każdego zakątka szkoły. 1-go września obecnych i byłych uczniów szkoły, którzy
uroczyście ślubowali, że będą godnymi jako dzieci byli ofiarami zdarzeń drogowych
uczniami naszej szkoły, prawie sześć na ulicach naszego miasta. To właśnie ich
tygodni odkrywali tajniki uczniowskiego sfilmowane wypowiedzi stały się punktem
życia. Nastał wreszcie czas ostatecznej wyjścia do debaty. Staraliśmy się odpopróby i dzień Pasowania na Ucznia. Do wiedzieć na trzy zasadnicze pytania: 1)
bajkowej „Szkołolandii” zaprosiła gości Jak oceniamy bezpieczeństwo na ulicach
rodzina Ołówków. Było magicznie – pio- Czerwieńska? 2) Co zrobiliśmy, aby poprasenki, wiersze i cudowny układ taneczny wić sytuację? 3) Co jeszcze możemy zrobić
– jak na dwór królewski przystało. Dzieci w tym zakresie? Dyskusja była rzeczowa
i ich rodzice zdali trudny egzamin. Panu i merytoryczna. Wszyscy bezsprzecznie
dyrektorowi pozostało tylko uroczyście pa- zgodzili się, że uczestnicy ruchu drogowesować bohaterów na uczniów. Pamiątkowe go – zarówno piesi, jak i kierowcy – mają
dyplomy jeszcze długo będą przypominały na sumieniu grzeszki. Jednak nie wszyscy
te magiczne chwile. Pierwszakom życzymy, jednakowo widzieli sposób rozwiązania
aby pobyt w szkole, niczym piękna bajka tej sytuacji. Dla jednych koniecznym stało
zawsze zmierzał do cudownego zakończe- się ustawienie sygnalizacji świetlnej, czy
nia, a wspomnienie pierwszych dni w szkole choćby poprzecznych spowalniaczy, dla inwywoływało uśmiech na twarzy.

nych wydało się to zbyt daleko posuniętym
przedsięwzięciem. Padło koronne pytanie
o to „Czy musimy czekać na wypadek
śmiertelny, żeby podjęto właściwe decyzje,
a na ich realizację znalazły się pieniądze?”
Z ust przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich usłyszeliśmy, że bardzo poważnie
traktują przedstawiony przez nas problem.
Zapewniono nas, że na początku przyszłego
roku, na ulicy Zielonogórskiej zostanie zamontowane urządzenie mierzące prędkość
przejeżdżających pojazdów. Drogowcy
rozważą również możliwość „lepszego”
oznaczenia przejścia dla pieszych przy
ul. Zielonogórskiej 58. Nie wykluczono
stanowczo zamontowania w tym miejscu
sygnalizacji świetlnej - jednak nie dano
nam też nadziei na szybką realizację takiego rozwiązania. Cieszymy się, że zarówno
przedstawiciel Zarządu Województwa
Lubuskiego i radny Sejmiku Województwa
Lubuskiego zadeklarowali swoje wsparcie
i pomoc dla podniesienia bezpieczeństwa
na ulicach Czerwieńska. Bardzo liczymy
na Ich zaangażowanie w rozwiązanie tego
problemu. Debatę na kilka chwil przerwała
„manifestacja dzieci”, które niosły plakaty
i skandowały hasła np. „Chcemy sygnalizacji, aby dożyć wakacji!”. Po tej swoistej
demonstracji odbyły się krótkie warsztaty,
podczas których wypracowane zostały
materiały wskazujące: Dlaczego dzieci
ulegają wypadkom? oraz Co można zrobić,
aby poprawić bezpieczeństwo pieszych?
Parlament szkolny odczytał wypracowany
przez całą społeczność szkolną KATALOG
BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ i wręczył
uczestnikom debaty elementy odblaskowe.
Zrobiliśmy wiele, uczestnicy debaty rozstali się pełni optymizmu i przekonania,
że o trudnych sprawach można rozmawiać
rzeczowo i kulturalnie. Na koniec wypada
jeszcze prosić kierowców, aby zdjęli nogę
z gazu, zaś pieszych, aby zawsze byli „widoczni na drodze” i przestrzegali zasad,
które ich także obowiązują.
Beata Kaszewska, Jacek Gębicki

BEZPIECZNE ULICE
Pod takim hasłem 29 listopada br.,
wspólnie z Burmistrzem Czerwieńska
p. Piotrem Iwanusem, zorganizowaliśmy
debatę, która była kontynuacją naszej
walki o bezpieczeństwo na ulicach Czerwieńska. Moderatorem debaty był dyrektor naszej szkoły p. Jacek Gębicki. Do
„stołu rozmów” zasiedli zaproszeni przez
Burmistrza i Dyrektora goście: Bogdan
Nowak – Członek Zarządu Województwa
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Z życia… Gimnazjum
Minęły już dwa pierwsze miesiące nauki. Obfitowały one w wiele wydarzeń w życiu
uczniów z czerwieńskiego Gimnazjum. Warto się nimi podzielić się.
Rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony Rokiem Szkoły Otwartej. We
wrześniu i na początku października
nieco dosłownie odczytaliśmy słowa
Minister Edukacji Narodowej i otworzyliśmy Gimnazjum w nocy dla uczniów.
Ci wraz z wychowawcami przy wsparciu
rodziców mieli możliwość spędzenia ze
sobą czasu od piątkowego popołudnia do
sobotniego poranka. Czas ten był okazją do
lepszego poznania siebie, tym bardziej, że
obowiązywała zasada: „brak telefonu komórkowego”. Okazało się, że kiedy młody
człowiek ma zajęcie, kiedy wiele się wokół
niego dzieje, wtedy możliwe jest życie bez
tego urządzenia. W programie były zajęcia
sportowe na hali sportowej „Lubuszanka”, oglądanie filmów, karaoke,
o północy mecz piłki nożnej na
boisku szkolnym i wspólna kolacja.
Noc w Gimnazjum dla wszystkich
uczestników, a w szczególności dla
uczniów z klas pierwszych, była
dość ciekawym i ekscytującym
przeżyciem.
Możliwości spędzenia nocy
w szkole zazdrościli starszym
kolegom uczniowie z klasy 5b ze
Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku. 16 października i oni przebywali wraz
z wychowawcą w naszym Gimnazjum.
Do domu wrócili pełni wrażeń, którymi
dzieli się przez wiele kolejnych dni.
We wrześniu Gabriel Leszczyk z klasy III b i Korneliusz Kupiec z klasy III
d wzięli udział w konkursie historycznym
„Stąd pochodzę”, zorganizowanego
w ramach projektu „Tu mieszkam - tu
zmieniam” przez Stowarzyszenie turystyczno-motorowodne „Odra Czerwieńsk”. Dodatkowo w ramach projektu
dla uczniów z klasy III d zorganizowano
lekcję historyczną, którą poprowadzili ekspert w dziedzinie fortyfikacji nowożytnych
i starożytnych, ilustrator podręczników do
historii p. Robert Jurga i p. Jan Wota. 2
października 2015 roku ogłoszono wyniki.
Okazało się, że Korneliusz Kupiec zdobył
II miejsce za swoją pracę o historii dworca
kolejowego w Czerwieńsku.
Pola Nadziei to organizowana od 18
lat kampania zbierania funduszy na rzecz
opieki dla osób terminalnie chorych.
Szkolne Koło Wolontariatu przy Gimnazjum w Czerwieńsku od lat uczestniczy
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w tej akcji prowadzonej przez Hospicjum
im. Lady Ryder w Zielonej Górze.
Tradycją stało się także sadzenie przed
szkołą żonkili, które są symbolem nadziei
i odradzania. Liczymy, że liczba osób
wspierających akcję będzie zwiększała
się w kolejnych latach.
W dniach od 5 do 9 października
odbyła się z kolei siódma edycja polskoniemieckiej wymiany młodzieży, której
uczestnikami byli uczniowie naszego
Gimnazjum oraz Reichsstadt-Gymnasium
z Rothenburga (Tauber). Tym razem
czerwieńscy gimnazjaliści gościli u niemieckich przyjaciół w Rothenburgu, kre-

atywnie pracując nad przełamaniem barier
kulturowych, jednocześnie gromadząc
materiały na blog’a wymiany. Projekt
uzyskał dofinansowanie od organizacji
międzynarodowej - Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży oraz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu „Sprewa-NysaBóbr”. Już wkrótce, w maju, spotkamy
się w Czerwieńsku. Mamy nadzieje, że
wówczas będzie równie barwnie i ciekawie jak w Rothenburgu.
Niezwykle ważnym wydarzeniem były
obchody Dnia Patrona Szkoły – św. Jana
Pawła II, które zostały zorganizowane
22 października 2015 r. Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście,
w tym m. in. ks. biskup senior diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej
Adam Dyczkowski, Burmistrz
Czerwieńska Piotr Iwanus,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku Leszek
Jędras wraz z radnymi Ewą
Wójtowicz i Henrykiem Góralczykiem, Dyrektor ZEAO
w Czerwieńsku Danuta To-

maszewska wraz z dyrektorami czerwieńskich szkół Jackiem Gębickim i Mirosławem Zelisko oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców Edytą Ożóg. W czasie
obchodów uczniowie klas pierwszych
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar
szkoły. Ponadto zaprezentowano montaż
słowno-muzyczny, przedstawiający postać
Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II. Po
oficjalnych uroczystościach reprezentanci
klas wzięli udział w spotkaniu z księdzem
biskupem oraz zaproszonymi gośćmi,
podczas którego prelegenci podzielili się
wspomnieniami ze spotkań z papieżem
Polakiem. Na zakończenie ks. biskup A.
Dyczkowski zaprezentował umiejętności
gry na gitarze, czym zyskał wielkie uznanie
wśród zgromadzonej młodzieży. Dzień
Patrona Szkoły św. Jana Pawła II należy
uznać za niezwykle udany.
Z kolei 28 października w naszym Gimnazjum gościł p. Mariusz Gasztoł, radca Departamentu
Dyplomacji Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
w latach 2004 – 2009 dyrektor
Instytutu Polskiego w Wilnie. Spotkanie, w którym wzięli udział
uczniowie z klasy II b i III d, zostało
przeprowadzone w formie wywiadu,
który prowadziła p. Agnieszka Kostrzewa. Gość przekazał młodzieży
wiele ciekawych spostrzeżeń o życiu,
marzeniach, systemie wartości i pasjach,
które wzbogacają człowieka. Relację ze
spotkania oraz w szczególności wrażenia,
jakie uczniowie wynieśli ze spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy w tym roku gościli
w Gimnazjum, postaramy się zamieścić
w następnym numerze miesięcznika.
Na zakończenie chciałbym podziękować nauczycielom, rodzicom i uczniom,
którzy zaangażowali się we wszystkie
działania, jakie miały miejsce w Gimnazjum od początku roku szkolnego. Razem
jak widać można wiele osiągnąć.
Przed nami natomiast kolejne miesiące nauki i pracy…
Przemysław Góralczyk

Jesteśmy tacy sami
Siódma edycja polsko - niemieckiej wymiany młodzieży, której uczestnikami byli
uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku oraz Reichsstadt - Gymnasium z Rothenburga o.d.Tauber już za nami.
Od 5 do 9 października czerwieńscy gimnazjaliści gościli u niemieckich
przyjaciół w Rothenburgu, kreatywnie
pracując nad przełamaniem barier kulturowych, jednocześnie gromadząc materiały na bloga wymiany. Projekt uzyskał
dofinansowanie od organizacji międzynarodowej Polsko - Niemiecka Współpraca
Młodzieży oraz Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregionu „Sprewa – Nysa - Bóbr”.
Czy zaprzyjaźnimy się z niemieckimi
partnerami wymiany? Czy się dogadamy?
Jak będzie u nich w domu? Czy bardzo

się różnimy? Takie pytania towarzyszyły
nam w drodze do Rothenburga. Jednakże
już pierwszy dzień pokazał, że będzie
dobrze :)
Dzień pierwszy: Powitanie przed
Reichsstadt - Gymnasium. Uczniowie
z Niemiec czekają na nas z polską flagą
w dłoniach. Spacer po szkole. Gry integracyjne. Dużo śmiechu. Wspólny posiłek.
Gra w koszykówkę na hali sportowej.
Porównujemy słówka w języku angielskim, niemieckim i polskim. Wyścig
w śpiworach. Dogadujemy się!

Pola nadziei
Pola Nadziei - pod tą nazwą działa program pomagający chorym na raka. Co roku
na początku października w okolicach Międzynarodowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile przed szkołami,
szpitalami, urzędami w symbolicznym akcie solidarności z osobami zmagającymi
się z chorobą nowotworową.
Żółte żonkile są symbolem nadziei
i odrodzenia. Celem, poza pozyskiwaniem
funduszy na potrzeby hospicjów oraz
domową opiekę paliatywną, jest przede
wszystkim edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży,
na los osób terminalnie chorych. Należy
przypominać o ludziach cierpiących,
oczekujących naszej pomocy i opieki w tak
trudnym okresie życia. Szkolne Koło Wolontariatu przy Gimnazjum w Czerwieńsku
od lat uczestniczy w tej akcji prowadzonej
przez Hospicjum im. Lady Ryder w Zielonej Górze. 23 września wolontariusze
wraz z opiekunem panią Beatą Jesionkowską wsparli chorych paliatywnie podczas

spotkania w Zielonej Górze, które odbyło
się przy palmiarni. Młodzież zasadziła
cebulki żonkili i zintegrowała się z innymi
wolontariuszami.
Tradycją stało się także sadzenie
przez młodzież żonkili przy naszym
Gimnazjum. Zwyczaj ten kontynuujemy.
Podczas sprzedaży cebulek pomogły
zespoły klasowe wraz z rodzicami. Pieniądze uzyskane od wychowawców klas
z pozostałymi wpłatami od pracowników
szkoły przekazane zostały na potrzeby
Hospicjum im. Lady Ryder w Zielonej
Górze. Dziękujemy za pomoc.
Wolontariusze Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Czerwieńsku

Dzień drugi: Po śniadaniu w szkolnej
stołówce idziemy obserwować lekcje
z naszymi partnerami. Pełne skupienie.
Historia, łacina, język niemiecki... Uczymy naszych kolegów podstawowych
polskich zwrotów. Następnie kierunek
„kuchnia”. Przygotowujemy własnoręcznie posiłek: sałatkę kartoflaną, kiełbaski,
sałatkę koslo, a na deser ciasto. Świetnie
się bawimy wspólnie gotując. Słychać
słowo „smacznego” w różnych językach.
Po obiedzie jedziemy do domów naszych
niemieckich przyjaciół.
Dzień trzeci: Wyjazd do Norymbergi.
Zwiedzamy miasto z polskim przewodnikiem. Gra miejska w mieszanych grupach.
Powrót do Rothenburga. Spotykamy się
w domu - zamku Bennego. Niemieccy
partnerzy organizują dla nas zabawy integracyjne. Wieczór kończy się wspólnym
śpiewaniem i graniem. Coraz bardziej się
do siebie zbliżamy.
Dzień czwarty: Idziemy do Burmistrza Rothenburga, który bardzo ciepło
nas wita i opowiada historię ocalenia
miasta. Na zakończenie wizyty wszyscy
pijemy „wino”, czyli sok jabłkowy. Zwiedzamy Rothenburg –piękne historyczne
miasto. Kolejny punkt programu to zabawa w parku linowym. Niesamowite
przeżycie. Świetnie się bawimy!
Dzień piąty: Wyjazd do Czerwieńska.
Łzy. Uściski. „Do zobaczenia w maju!”
Czy wymiana się udała? Zdecydowanie tak. Wróciliśmy z Niemiec uskrzydleni,
pełni wrażeń, z poczuciem, że zyskaliśmy
nowych przyjaciół. Już wkrótce, w maju,
spotkamy się w Czerwieńsku. Jesteśmy
przekonani, że w zespole jaki stworzyliśmy
będzie równie barwnie i ciekawie.
Podsumowaniem tego polsko-niemieckiego spotkania niech będzie wypowiedź
jednej z uczestniczek wymiany: „Tęsknię
za nimi. Tęsknię za tymi, których jeszcze
parę dni temu nie znałam. Pomimo różnic,
jesteśmy tacy sami. To skomplikowane,
ale tak jest. Niektórych rzeczy po prostu
nie da się wytłumaczyć”.
A fotorelacja z wyjazdu dostępna jest
na: www.facebook.com/GimnazjumWCzerwiensku
Opiekunowie projektu
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redaguje:
mgr Beata Frąckiewicz

Dzień Edukacji Narodowej
14 października zwyczajowo obchodziliśmy w naszym Przedszkolu Dzień
Edukacji Narodowej. Dla wszystkich
dzieci i pracowników Przedszkola dzień
to miły i potrzebny… odświętnie ubrane
dzieci, eleganccy pracownicy placówki,
uśmiechnięte buzie, kwiaty, życzenia…
jeden dzień w roku, który przypomina
nam o tym, jak ważna jest nasza rola w
życiu dzieci, wszak, jak mówi filozof
Robert Fulghum: „wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć, nauczyłem się w
przedszkolu”…
Tego dnia grupa VI wraz z Panią
Anną Iwanicką przygotowała program
artystyczny dla wszystkich pracowników
Przedszkola, w którym wyraziła swoją
wdzięczność za zaangażowanie w proces
nauczania i wychowania czerwieńskich
przedszkolaków. Wiersze, piosenki i z serca płynące życzenia pozostaną w naszej
pamięci na cały rok szkolny i będą dla nas
swoistym motorem w każdym działaniu
dydaktycznym i wychowawczym…
Po pierwsze - bezpieczeństwo!
Dobrze jest być dzieckiem… można
skakać po kałużach, tulić ulubioną przytulankę, oglądać bajki, zajadać smakołyki,
bawić się, śpiewać w głos i śmiać się do
świata… dzieci nie muszą się martwić o
ważne sprawy dorosłych, sprzątać, pracować, wciąż gdzieś gonić i być wiecznie
zmęczonymi… Dzieci są wesołe i beztroskie… jednak w tym wszystkim my, dorośli, powinniśmy pamiętać, aby nasze dzieci
wyczulić na punkcie bezpieczeństwa!
W tym szalonym, zabieganym świecie
na dzieci czyha masa niebezpieczeństw,
dlatego tak ważne jest aby o nich wciąż
dzieciom mówić. Przedszkole dba o to,
aby BEZPIECZEŃSTWO było jednym
z głównych tematów poruszanych wielokrotnie i przy każdej okazji w ciągu roku
szkolnego. Tym razem, po raz kolejny odbyło się spotkanie z Policjantem i pogadanki w grupach na ten temat. Rozmawialiśmy
o bezpieczeństwie na drodze, o właściwym
sposobie poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię (oczywiście tylko
w asyście kogoś dorosłego), o bezpiecznej
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zabawie w grupie i na placu zabaw, przypomnieliśmy i uczyliśmy się wybierać
numery alarmowe, odgrywaliśmy scenki
sytuacyjne i zadawaliśmy mnóstwo pytań
naszemu Gościowi.
Po raz kolejny i na pewno nie ostatni
mówiliśmy o bezpieczeństwie, bo któż
inny, jak nie my - dorośli - ma tego uczyć
nasze dzieci? Pamiętajmy, że im częściej
pojawia się w naszych rozmowach z
dziećmi edukacja dla bezpieczeństwa
tym lepiej!
Polak Mały
Patriota- krótkie słowo, które w swej
treści zawiera ogrom miłości, dumy,
poświęcenia i nadziei… Kto z nas nie

ma w sercu wyrytych słów „Katechizmu
polskiego dziecka” Władysława Bełzy?
Kto z nas nie wspomina w listopadowy
wieczór bogatej historii Polski i nie patrzy z roztargnieniem na wszechobecne
symbole narodowe? Dla dzieci Święto
Odzyskania Niepodległości również nie
jest obce… choć nie wszystkie do końca
rozumieją znaczenie słowa „niepodległość” to jednak wiedzą, że dla każdego
Polaka dzień ten jest ważny i podniosły.
Z okazji obchodów Święta Niepodległości dzieci z Przedszkola w Czerwieńsku tradycyjnie będą obecne przy
Pomniku Pamięci, gdzie złożą kwiaty dając wyraz szacunku żołnierzom poległym
podczas walk o wolność kraju.
Jednocześnie najstarsze grupy przedszkolaków przygotowały montaż wokalno- literacki, który przedstawiły w przedszkolu swoim koleżankom i kolegom oraz
rodzicom i personelowi placówki.
Natomiast 10 listopada o godz. 17:00
dzieci przedstawią swój program słowno-muzyczny w kościele parafialnym
w Czerwieńsku, na który serdecznie
zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy.

Jesień w naszym
przedszkolu

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego w Nietkowie to już prawdziwe zuchy. W październiku odbyło się uroczyste
pasowanie na Przedszkolaka, podczas
którego dzieci wykazały wiele umiejętności i mądrości. Piękny program artystyczny pokazał, że dzieci chętnie się uczą
i są bardzo aktywne Program artystyczny
bardzo się podobał licznie zgromadzonym
rodzicom. Po porcji śmiechu i zapału do
pracy przyszła tez pora na wypicie kwa-

śnego soku z cytryny oraz wymuszony
uśmiech. Wszystkim się udało. Zaraz po
pasowaniu, w naszym przedszkolu rozpoczęły się jesienne przygody z warzywami
i owocami. Oprócz sałatkowych wariacji
na stole zorganizowano również warsztaty
artystyczne z rodzicami, których głównym bohaterem były oczywiście warzywa
z naszych ogródków. Rodzice, dziadkowie chętnie przybyli do przedszkola na
wspólne zajęcia. Powstały wspaniałe
dzieła, zarówno dzieci jak i dorośli wykazali mnóstwo kreatywności, a zabawy
i radości było co niemiara.
Beata K.W.

Wieści z hali
Październik to dwie poważne imprezy rozegrane w okolicach
naszej Hali Sportowej „Lubuszanka” (w obu imprezach pomagała młodzież czerwieńskiego Gimnazjum). 17 X – Wilcza KM
Sport Cross Duathlon (bieg i rower). W kategorii kobiet wygrała
Klaudia Petters przed Agnieszką Chodkiewicz i Joanną Jadzak-Litke a w kategorii mężczyzn Dawid Romanowski przed
Jerzym Bielińskim i Pawłem Światlakiem. Tu rywalizowali
również: Paweł Kamoda, Marcin Dziub, Tomasz Ignasiak
i Wojciech Zawada.

Race). Wśród pań zwyciężyła Klaudia Petters (Akwedukt
Kielce, Bolesławiec) a wśród panów – Dawid Romanowski
(Sogest, Zielona Góra).
Natomiast 11 października, w XVI PKO Poznań Maraton,
wśród ponad 7200 zawodników, pobiegli: Agnieszka Woch
(K40, 3:46:34), Bolesław Brzeziński (M70, 4:10:17), Grzegorz
Pukacki (M40, 3:19:59) i Tomasz Ignasiak (M45, 3:37:06).
Najbliższe plany w hali? 21 XI – szkolenie sędziów piłki
nożnej LZPN. 5 XII – Mikołajkowy Turniej Tańca. 12 i 13 XII
– treningi i zawody Klubu Karate Nidan w różnych kategoriach.
19 XII – Turniej Gwiazdkowy w halowej piłce nożnej UKP
Zielona Góra.
D. Grześkowiak

Sport szkolny...
W tym roku szkolnym powiatowe biegi przełajowe odbyły
się w Czerwieńsku. Trasy biegowe wyznaczono w okolicach
naszego zalewu – dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Na starcie biegu szkół podstawowych
stanęły 104 zawodniczki, które rywalizowały na dystansie 800

m. Pięć dziewcząt naszej szkoły zakwalifikowało się do wojewódzkich biegów przełajowych: Weronika Dudek, Gabriela
Łepkowska, Aleksandra Kokowicz, Wiktoria Markowska
i Marta Czyżyńska. Dużym wyzwaniem był dla nich start
w Lipkach Wielkich (24 X). Wszystkie nasze zawodniczki pobiegły bardo dobrze i zostały objęte ministerialnym programem
„Lekkoatletyka dla każdego”.
B. Oleszek, D. Siemaszko

...i gimnazjalny
A 24 X – Ronin Race – wśród pań rywalizację wygrała Klaudia Petters przed Joanną Jadczak-Litke i Agnieszką Woch.
A wśród panów - Andrzej Szczepański przed Dawidem Romanowskim oraz Radosławem Laceltem. Była to też ostania,
czwarta konkurencja w ramach Grand Prix Czerwieńska 2015
(dwukrotnie KM Sport Cross Duathlon, Ronin Race+ i Ronin

Pierwszy raz finały powiatowe w biegach przełajowych
odbyły się w Czerwieńsku. Organizatorem było nasze Liceum
Ogólnokształcące. 15. października Gimnazjum reprezentowali: O. Lorek, J. Łepkowska, M. Śmiałek, P. Kujawski,
D. Zawadzki, S. Rutkowski, M. Janicki, T. Daraszkiewicz,
E. Czyżyńska. Wśród szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt wystartowało około 50 zawodniczek (Julita Łepkowska
zajęła 16 miejsce). Natomiast w kategorii chłopców – około 60
zawodników. I co najważniejsze - wszyscy nasi reprezentanci
dotarli do mety.
W. Dwornicki
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Święto Niepodległej
Ojczyzny. Naszej. 11. listopada to szczególny dzień, w którym jednoczymy się pod
biało – czerwonymi barwami, by zamanifestować nasze przywiązanie do wartości,
które scalają nasz naród.
Narodowe Święto Niepodległości,
w 97 rocznicę jej odzyskania, rozpoczęła
u nas uroczysta msza święta, która celebrował ks. proboszcz Marek Kidoń. Następnie poczty sztandarowe, wojsko, mieszkańcy zgromadzili się pod czerwieńskim
Pomnikiem Pamięci. Wojskowa asysta to
żołnierze 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Jego 4 dywizjon wystawił
kompanię honorową pod dowództwem
por. Artura Barszczewskiego. Dowódca
uroczystości mjr Witold Mikulski złożył
okolicznościowy meldunek zastępującemu
dowódcę ppłk Pawłowi Pankaninowi.
Poczet Flagowy – sierż. Janusz Szul,
plut. Andrzej Ostrowski, kpr. Jarosław
Smutek dokonał podniesienia flagi na
maszt. Niepodległościowy Apel Pamięci
odczytała por. Beata Drozd. Po Salwie
Honorowej delegacje Samorządu, szkół,
organizacji i przedsiębiorstw złożyły u stóp
pomnika kwiaty.

W okolicznościowym przemówieniu
burmistrz Piotr Iwanus przypomniał, że
11. listopada, w dniu Narodowego Święta
Niepodległości, oddajemy hołd wszystkim znanym i nieznanym bohaterom,
którzy przez wieki walczyli o wolność
Polski, a następnie budowali niepodległą
Ojczyznę. 11. listopada 1918 roku nastąpił
początek realizacji marzeń wielu pokoleń,
dążących do odzyskania utraconej ponad
123 lata wcześniej niepodległości. I wojna
światowa dobiegała końca. 10. listopada
1918 roku do Warszawy przybył Józef
Piłsudski, twórca Legionów Polskich
i Polskiej Organizacji Wojskowej. Dzień
później przejął z rąk trzyosobowej Rady
Regencyjnej władzę wojskową i naczelne
dowództwo wojsk polskich, z kolei 14.
listopada władzę cywilną. 16. listopada
1918 roku oficjalnie na arenie międzynarodowej ogłosił powstanie państwa
polskiego. W ten sposób w pierwszych

dniach listopada 1918 roku rodziła się
wolna Polska. A wydarzenia, jakie miały
miejsce w Polsce przed 97 laty zmuszają
do postawienia niezwykle ważnych pytań:
Czym dzisiaj dla każdego z nas jest nasza
Ojczyzna? Jaką chcemy tworzyć Rzeczpospolitą? W jaki sposób pielęgnować
naszą tożsamość narodową?
Następnie w ratuszu odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego
Obywatela Gminy i Miasta Czerwieńsk,
pośmiertnie, panu Wiesławowi Kwaśniewskiemu. W obecności rodziny, radnych Rady Miejskiej, radnych Powiatu,
Honorowych Obywateli burmistrz Piotr
Iwanus przedstawił uhonorowaną Osobę
a przewodniczący Leszek Jędras odczytał uchwalę Rady Miejskiej o nadaniu
Tytułu. Okolicznościowy medal odebrała
małżonka, pani Halina Kwaśniewska.
Swoje podziękowanie złożyli też miłośnicy zabytków techniki województwa
lubuskiego. Uroczystość zakończył
koncert na gitarę klasyczną Bartosza
Wesołowskiego.
Całość przygotowali pracownicy,
a uroczystości prowadziła dyrektor
MGOK-u Jolanta Matuszkiewicz.
D. Grześkowiak

